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KIEN ESPERANTO?

Kie ajn vi veturados
Esperanton vi trovados,

A. Dombrowski.

Estas multaj kaŭzoj kial Esperanto ne pli rapide progresis la lastajn
jarojn. Nun, kiam la politikaj cirkonstancoj ne permesas la grandskalan
propagandon, kaj nun, ke ni turnas nian atenton pli kaj pli al la interna
plifortigo. estas interese, kaj ne senutile, esplori kaj kritiki la faritajn
erarojn kaj serĉi la malhelpaĵojn de nia movado.

Miaopinie, unu el la plej gravaj barieroj sur nia vojo estas la
evidenta manko de unueco rilate la fin-celon de nia lingvo.

Estas strange, ke en nia afero, la esperantistoj post 50 jaroj da
senĉesa laborado, ne ankoraŭ akordiĝis pri tiu punkto. Estas tamen
malĝojiga fakto ke, se oni demandas al cent samideanoj pri la celo
de nia laboro oni ricevos cent malsamajn respondojn ; iuj eĉ naive vin
diros ke  ili tute ne ankoraŭ pensis pri tio.

Lastatempe en nia gazetaro denove klare elmontriĝis tiu diverseco
de opinioj sekve al diskutoj pri la vortarproblemo.

Tio ne estus tiel grava, se tiu manko ne tiele influus la tutan vivon,
organize, ideologie kaj gramatike de nia afero.

Oni povus klasigi la interesatojn de la problemo en tri grandajn
grupojn : la konservativuloj, kiuj defendas la nunan staton de la lingvo
kaj ĝia vortaro, la progresistoj kiuj nepre volas enkonduki novajn vor-
tojn, kaj la demokratoj kiuj volas purigi la lingvon de ĉiuj neologismoj
kaj alia balasto.
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La konservativuloj jam certe malpravas, ĉar estas kontraŭ ĉiuj
leĝoj de la logiko, kaj cetere kontraŭ 1a fundamento de la zamenhofa
kreitaĵo, kontraŭstari la naturan evoluon de la vivanta Esperanto. Se
nia lingvo ne povas libere evolui, ĝi baldaŭ fariĝos seka velkintaĵo,
bone nur por meti en muzeon de kuriozaĵoj por 1a limigita intereso de
kelkaj profesorecaj teoriumistoj.

Evolui Esperanto ja povas, kaj devas sed... kiudirekten ? Jen la
grava problemo.

La demokratoj, precipe troveblaj en laboristaj medioj kaj inter la
orientaj samideanoj, postulas ke Esperanto estu la propraĵo de ĉiu,
lernebla de ĉiurasa, ordinare mezinstruita homo, kaj ne la komplika
ludilo de iu elito de intelektuloj aŭ kleruloj. Ili volonte pretas oferi la
belliteraturon kaj precizecon de la lingvo sur la altaro de la simpleco.
Ilia moto estas : Esperanto estu simpla.

Kiel oni en tiu medio kritikas, la simpla dek-ses regula helplingvo
el la « Fundamento » de D-ro Esperanto jam fariĝis komplika laberinto
kun grarnatika mekanismo kiun ordinara studanto ne povas mastri en
du jaroj da fervora studado. Multaj lernintoj tial forlasas niajn vicojn,
ĉar ne ĉiu estas idealiste preta por oferi jarojn da cerbumado, eĉ se  li
ja estas klere kapabla, por help-lingvo kiam li povas same bone kaj
multe pli profitdone uzi tiun tempon por aliaj praktikaj celoj. Kaj oni
ne forgesu ke nur eta malplimulto de la homaro estas kleruloj.

Krome, ili argumentas ke se Esperanto devas havi vorton kaj espri-
mon por ĉiu aĵo kaj ĉiu nuanco, ĝi aŭtomate ekhavos, ne simplan sed
komplikan enhavon, centfoje pli ampleksa ol iu ajn nacia lingvo. Ni
pripensu momente ke vortoj kiaj : belfrido, beginejo, kermeso, ktp.  estas
tipe flandraj, kaj tute nenecesaj por ĉiuj aliaj popoloj. Kio okazos se
ĉinoj, japanoj, rusoj ktp. ; postulus la saman rajton por fabriki vortojn
por traduki sian propran vorttrezoron ?

Sed... la afero ne estas tiel simpla. Tiu malfacilaĵo tuj evidentiĝas
en traduklaboroj. Eĉ Zamenhof tion konstatis en siaj unuaj verklaboroj,
ĉar li estis tuj devigata uzi novajn vortojn tute ne menciataj en sia
propra vortaro. Por belliteraturo, traduka, poezia kaj alia oni bezonas
riĉan esprimeblecon. Por fakaj, filozofiaj kaj komercaj uzoj oni plue
bezonas precizan kaj ampleksegan vorttrezoron. Por ĉiutaga kaj inti-
ma babilado oni bezonas senliman liberecon. Tial la progresistoj, kiui
rekrutiĝas precipe inter la verkistoj, intelektuloj kaj malnovaj, spertai
Esperantistoj, volas la pluan perfektigon de la lingvo.

La kerno kaj la vera esenco de la problemo estas : ĉu Esperanto
devas celi esti universala helplingvo por ordinara interkompreniĝo,
klara sed facila, aŭ ĉu ĝi devas celi esti preciza, kompleta kaj ekzakto

internacie uzebla por ĉiuj fakaj, komercaj kaj literaturaj aferoj.
Kaj en tiu ĉi koncizigita supervido de la problemo, mi ankoraŭ tu-

te ne tuŝis ĉiujn flankojn de la afero. Ekzemple- estas dekmiloj da sa-
mideanoj kiuj volas fari de Esperanto ne helplingvon, aŭ internaciaiz
lingvon, sed veran mondlingvon, kiu iutempe anstataŭos 1a tutan nu-
nan lingvan miksaĵon.

Ni staras antaŭ la krucvojo. Kiun direkton elekti ?
Estas tempo serioze pristudi la demandon.

Fr. Van Dooren.
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NIET VERSAGEN!

Wapengeweld viert hoogtij in het rampspoedige Europa, schokken-
de gebeurtenissen volgen elkaar op in ongewoon snel tempo en zijn
een noodlottige afleiding voor cultureel werk. Onrust en onzekerheid
over het lot van morgen verlammen den werklust van menig onbaat-
zuchtig ijveraar. Esperanto gaat onbetwistbaar moeilijke tijden tege-
moet.

En toch is er geen reden tot ontmoediging. Esperanto overleefue
,•zijn auteur en boekte alzoo een eerste groote zegepraal, eenig in de
geschiedenis der wereldtalen. Esperanto doorworstelde het moeilijke
tijdstip van den grooten wereldbrand en bevestigde zijn ongenaakbare
levenskracht. Esperanto zal ook het einde zien van deze nieuwe ver-
dwazing, en misschien komt dan de tijd dat de heerlijke beginselen
van den nobelen Zamenhof gretig zullen worden gezocht als mogeejke
redding uit deze menschonwaardige toestand.

De menschheid een gemeenschappelijk, geestelijk verbindingsmid-
del schenken is ons doel, en daarom noemen we ons terecht de meest
konsekwente ijveraars voor internationale verstandhouding, ijvera-.rs
met de daad

Wij, Esperantisten. vormen een keurkorps en hebben tot plicht •Dnze
actie aan te passen bij den huidigen toestand en onze werking voort
te zetten. Voornamelijk op de Esperantisten uit de neutrale landen,
weegt de taak de Esperanto-vlag hoog te houden tot betere tijden
aanbreken.

Fl. L. E. telt een schaar onwankelbare getrouwen bereid om )ader
de ongunstigste omstandigheden in hun werk niet te versagen. Ken-
schetsend voor het optimisme en de werkijver onzer getrouwen is het
kaartje welke we onlangs van een onzer gemobiliseerde leden ont-
vingen en waarin ons werd gemeld dat door hem een begincursus
voor een tiental soldaten « ergens in Vlaanderen » wordt geleid.

In de oorlogvoerende landen werd de activiteit der Esperanto -ot -
ganismen nagenoeg geheel stopgezet. In de neutrale landen verschij-
nen de Esperantobladen met merkelijke vertraging en sommige be-
helsden het bericht dat ze in 't vervolg noodgedwongen slechts om de
twee maanden zullen verschijnen.

Dank zij zuinig beleid beschikt Fl. L. E. over een financieele reser-
ve die, in deze ongunstige omstandigheden, ons toelaten zal ons blad
regelmatig om de maand te laten verschijnen. Om reden van bezumi-
ging zien we ons verplicht het eerste nummer van den volgenden
jaargang slechts aan die leden te zenden welke tijdig aan hun ver-
plichtingen zullen voldaan hebben. Om de oplage voor 1940 te kunnen
bepalen, verzoeken we onze leden zoohaast mogelijk het lidgeld  te
storten. Komaan, nu blijke onze trouw aan ons Esperanto-ideaal en c .n
onze vereeniging.

Vlaamsche Esperantisten, niet versagen ! Fl. L. E.
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NI PREZENTAS AL NIAJ LEGANTOJ:

LEOPOLD PIETER (POL) VAN DEït POEL naskiĝis en 1902 en Mechelen. Li estas
la plej malnova kunlaboranto de F1. E. De Ia infaneco Ii simpatiis kun Esperanto.
Tamen nur sufiĉe bone lernis ĝin post la lernejaj jaroj (en 1922). Jam dum la unuaj
semajnoj de la studado 1 itradukis, kiel ekzercon, verketon de Hugo Verriest J La
Flandra Popolo ». En 1928, okaze de la Esperanto-kongreso en Antverpeno, tiu ver-
keto aperis en la antverpena gazeto « De Schelde ». Estas tiu sama verketo per
kiu li fariĝis jam ekde la unua numero kunlaboranto de « Flandra Esperantisto » Li
regule al nia revuo kurlabora_dis, tiamaniere ke fj.is nun aperis de li 25 originalaj
poemoj, 5 tradukitaj . poemoj, 25 originalaj prozaĵ oj, inter kiuj 12 noveletoj, 4 tra-
dukitaj prozaĵoj, kaj 19 diversaj artikoloj.

Du n Ia unuaj jaroj li verkis - sub la pseudo-
nimo « Pol Varens ». Dum la Floraj Ludoj en
1936 li gajnis premion per Ia traduko de « Pri
nigra Reĝo Gaspari » de Hilarion Thans.

Sed ankaŭ nederlandlingve li verkas : En 1925  :

« Jocpie is soldaat », kiu aperis en la Mechelena
semajna gazeto « De KIouwaert ». En 1938 kaj
1939 aperis en semajnaj rornangazetoj ĝis nun
6 popolaj romanoj inter kiuj, la plej interesaj
estas » Alma's Hoogmoed » kaj « Krisisliefde ».
4 aliaj estas aperontaj. Nun li laboras al nova
rornano : « Twintig jaar vrede », en kiu ĉiuj la
ĉefaj herooj estas Esperantistoj.

Krom tio li ankaŭ verkis Radio-teatraĵon « Het
Rijzen der Groene Ster «, kiu N. I. R. dissendis
la 13-12-1937. Por la N. I. R. li tradukis el la
germana jam 7 teatraĵ ojn kaj Radio Antwerpen
dum 1936 dissendis « Als de Vos een schoolvos
wordt » kaj « Eleonore is gefianceerd ».

F1, E. fieran havi lin_ kiel kunlaboranton. En
li Flandra kaj Esperantisto estas unu.

KIEL LA AMO VENKIS LA MORTON...
rakonto por grandaj infanoj.

Iam Amoro reve rigardis, de el sia alta sfero, la vivon kaj agojn
de la homoj. La Morto ĵus alvenis, kaj strange mokante demandis :

-- Kio do tiel interesas al Vi, frdŭlino Amoro, ĉu eble tiuj gejunuloj
apud la stratangulo, kiuj timeme premis la manon unu la alian ?

- Jes, respondis Amoro ; ĉu ne estas belega bildo ?
- Komedio ! ekkriis Ia Morto.
— Kial ?
— La urno ne ekzistas inter la homoj... Sed kio estas pli, ankaŭ al

mi interesas la gejunuloj, almenaŭ la knabino, ĉar...
— Ĉar ?
La Morto prenis sian nigran registron de el sia poŝo, malfermis

ĝin kaj legis rikanante :
— Ĉar_ la unuan de decembro de la sekvonta jaro, ŝi apartenos

al mi... Terure paliĝis Amoro.
— Kio ? Cu vi jam falĉi volas tiun belan, freŝan vivon ? Cu vi inten-

cas detrui la koron de 1' junulo ?
— Ha ! Ha ! Ha ! laŭte ridaĉis la Morto... Detrui la koron... Kia gran-

da vorto por tia malgranda komedio !
— Mi asertas ke li estas sincera, denove pledis Amoro.
— Ha ! Ha ! Ha !... Kaj se mi pruvus la manon ?
— Vi ?
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Jes ! daŭrigis la Morto. Sed aŭskultu. Ĉar ni finfine estas amikoi
el la mondo nernateria, mi volas ion fari por vi... Aŭskultu bone : ĉar
ai vi tiel interesas tiu juna vivo, rri ne detruos ĝin, se... mia opinio estas
erara...

Esperplene Arnoro redertandis :
-- Kion vi do intencas, mia amiko ?
— Aŭskultu, mia kara. Trifoje mi tentos la junulon. Se post tiu tri-

foja klopodado li ankoraŭ amas ŝin, mi donos al ili longan, feliĉan vi-
von...

Amoro tute ne estis trankviligita per tiu mistera propono de Sinjo-
la Morto, ĉar ĝis nun li ĉiam estis senkompata, senkora buĉisto. Tarnen
la propono donis ununuran eblaĵon por savi la knabinon, kaj tial Ŝi
akceptis. La bela delikata mano de Amoro premis la ostajn, longajn fin-
grojn de la Morto, kaj ili disiris...

La unua tentado estis la disigo de la geamantoj...
La gepatroj malpermesis al Emilia la aliĝon al la Teatra Societo.

kie la gejunuloj estis interkonatiĝintaj.
Depost tiam Johano nur tre malofte parolis surstrate kun la knabino.

Kaj tuj ankaŭ tio estis malpermesata. De iliaj belaj kunestadetoj nur
restis unu-minutlonga preterpasado ĉiun tagon. Tamen kvankam la bu-
ŝoj  silentis, la okuloj tre klare parolis, kaj la amo, anstataŭ perei, ph.-
fortiĝis, pliardiĝis en la koro de la junulo.

*

— Nu, kion Vi opinias pri tiu unua rezultato ? demandis Arnoro al
Amoro silentis angore, sed interne firme decidis per ĉiuj fortoj de-

f endi sian bienon...
*

Ek de nun pezaj tagoj ja premis nian heroon.
Efektive depost la unua de aŭgusto, la amikino ne plu aperis. Kie

ŝi estis ?... Eble vojaĝanta, eble malsana, eble  eble ? Grava, su-
f eriga demanda-signo kiu turmentis la kapon de la junulo.

Ho ! Almenaŭ scii kio okazis !...
Li spionis en la ĉirkaŭaĵo de ŝia domo...
Se almenaŭ alvenis fiakro de kuracisto, tiam li ion scius. Sed la

ĉiutaga vivo deviais lin labori, hejmeniri, manĝi, dormi... La kuracisto
eble aperi kiam li ne estis tie... Se li vidus ŝian « oficialan » fian-
ĉon, tiam almenaŭ li scius ke ŝi restadas en la urbo ; sed ankaŭ tiu lasta
ŝajnis esti for 

Iun matenon, jam pasis unu monato, li rimarkis lumon malantaŭ la
fenestrokovriloj de la domsalono  Nur tie estis lumo. Tamen neniam
antaŭe li observis tion... Malespere li pensis : Cu ŝi nun kuŝas tie-ĉi ?
Cu ŝi ne jam mortis tiun ĉi nokton ?  Dum la tago li revenis apud
la dorno. Ho ! Se li nur havus kuraĝon por eniri la domon... Ne, tio ne
estis ebla.

Dum tiuj semajnoj li jam renkontis ŝiajn fratojn, ŝian fratinon, ambaŭ
ŝiajn gepatrojn... Ho ! Trovi pretekston por demandi ion al ili !

La tagoj malrapidegis. Lia koro preskaŭ sufokiĝis pro ĉagreno .

Nur unu sento ne foriĝis el li... unu penso ĉiam denove plenigis lian
cerbon : « Mi amas ŝin ! Mi tamen amas ŝin ! Dum preskaŭ kvar mona-
toj li nenion aŭdis, nenion sciis, nenion vidis pri ŝi.
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Iom post iom Johano ekmalesperis. Eble ŝi tute ne estis malsana,
la Morto.

— Mi konfesas ke lia amo estas pli profunda ol mi juĝis, respondis
la malgrasa sinjoro, sed ankoraŭ ne triumfkriu... Restas ankoraŭ du
aliaj provoj.

Kaj la gepatroj, laŭ la kutimo de « altranguloj » serĉis kaj indikis
fianĉon por sia filino. La delikata knabino, severe edukita laŭ la tradi-
cio de 1' plej granda obeemo al la gepatroj, akceptis la elektitan dan-
don. Interne ŝi estis certa ami la alian junulon, sed ankaŭ la nova estis
aminda, agrabla. Plie, ŝi tro bone sciis ke la gepatroj neniam konsentus
edziniĝon kun fraŭlo, kies socia pozicio estas tiom malpli-altranga ol
la dia.

Teruran ĉagrenon kaŭzis ĉe la malfeliĉa knabo la konstatado de tiu -

ĉi fakto. Malgraŭ ĉio li legis en la rigardo de sia amatino ke li ne estis
forgesata ; li meditis longe pri la strangeco de tiu afero, sed ne povis
kompreni ĝin. Cu ne estus pli bone ankaŭ por li, forgesi ŝin, tuj for-
gesi... ?

Sed la koro ne povis forgesi, kaj kvankam ŝajnis frenezaĵo ami en
tiaj cirkonstancoj, la fraŭlo restis fidela.

* *

— Nu, kion vi opinias pri la nova rezultato ? ekparolis Amoro je la
unua renkonto.

— Ankoraŭ restas la granda provo ! respondis la Ostulo, ne sen iom
de malpacienco, kaj per la longa fingro li almontris la kalendaron, kaj
cinikvoĉe legis : « La unuan de aŭgusto... » Gis la unua de decembro !

eble io alia okazis, eble ŝi ne plu amis lin ; sendube ŝi jam forgesis pri
li... Li jam preskaŭ rezignis ŝin. Sinjoro Morto jam rikanante frotis 1a
ostajn manojn.

Tiam Amoro ludis sian ĉefkarton, kaj la miraklo okazis.
La unuan de decembro, je tagmezo, nekonata persono sin prezen-

tis en la hejmo de 1' junulo.
Ne sen granda emocio li aŭdis el la buŝo de tiu persono ke fraŭ-

lino Emilia riskis morti. Dum tri monatoj ŝi estis grave malsana. La ku-
racisto fine konstatis ke prema animstato ege malplibonigis la korpan
staton de la knabino kaj li flaris iun sekreton. Tiam li deklaris al la
gepatroj ke ili nepre ne kontraŭstaru iun deziron de la malsanulino.

La malfeliĉaj gepatroj tiam insistis por ke la junulino diru per kio
ili povus plej ĝojigi ŝin... Em ilia ankoraŭ dum du tagoj hezitis kaj tiam
demandis ke iu serĉu Johanon, por vidi lin lastan fojon...

Plorante. la junulo akornpanis la vizitanton.
Lia apero estis por la malsanulino kiel vivodona sunradio. Feliĉe

radijs sur ŝia vizaĝo.
Kiam baldaŭ ankaŭ la kuracisto alvenis, la rigardo de la fraŭlino

jam informis lin sufiĉe... kaj li deklaris ke la danĝero estis for.

Jen kiel la Amo venkis Ia Morton !
Ridctante la malgrasa Ostulo devis laŭ, sia promeso, forstreki la

nomon de la junulino el la fatala, nigra registro, kaj promesi longan, fe-
liĉan vivon por ambaŭ geamantoj.

HIPOKRITULOJ
En nia regiono ekzistas ankoraŭ pia, malnova kutimo. Okaze de en-

tombigo, durn la funebra Diservo, la familio de la mortinto disdonigas
ál la oferirantoj malgrandajn bildetojn, ĉu kun la portreto de la de-
plorato ĉu kun sanktofiguroj. La dorsflanko de tiu meinorigaĵo kutime
mencias la nomon kaj titolojn de la kara mortinto, kaj citaĵojn el la Sank-
ta Skribo por laŭdi liajn meritojn kaj konsoli la funebrantajn famili-
anojn.

Bela, pia kutimo kiu, por la postvivantoj, iom mildigas la bedaŭron
pro la por ĉiama foriro de kara estaĵo. gespekte konservata inter la fo-
lioj de la preĝolibro, la bildeto memorigas dum relegado pri la virtoj
kaj bonaj proprecoj de la forestanto.

Unu tian bildeton mi zorgeme gardas. Gi estas pli ol_ nura memora-
ĵo, ĝi estas muta denunco pri senpripensa sinofero de juna, idealista
vivo :

Sub la krucumita bildo de Li, kiu naskiĝis, do vivis, por alporti la
pacon al la homoj de bona volo, la komponinto skrupuleme detalas ke
« la juna Sinjoro Karlo, Johano, Antonio, Mario, Jozefo V , volontu-
lo de la ...a baterio, honorita per la milita kruco. naskiĝinta la ...an de
Marto 1898, kun gloro pereis sur la honora kampo apud  la ...an
de novembro 1916 kaj estis enterigita la ...an de la sama monato je la
4 1/2a posttagmeze » k. t. p.

1898 — 1916 ! Dek-ok jaroj ! Du jaroj post la eksplodo de la mond-
milito li forlasis la vivon... kiel volontulo... dek-ok-jara !

Brutoj kiuj, al neplenaĝa knabo, konsentas nur la rajton morti por

Pleniĝas mi de abomeno kaj honto je la troa cinikeco kiu ne hezitis
misuzi jenajn sanktajn tekstojn kaj kovri per ili la malhonoron de nia
civilizita mondo

« ĉiu kiu forlasos ĉu hejmon, ĉu fraton, ĉu patron aŭ patrinon, pro
mia Nomo: centoble ricevos, kaj posedos la eternan vivon ».

Kaj kvazaŭ blasfemo ĝi sonas : « Tiu trovos la vivon, kiu perdis
r in pro Mi » 1

* * *
Kompatinda mortinto, juna idealisto, kiu perdis belan, revoplenan

vivon, ne pro, sed malgraŭ Liaj komandoj. kaj ricevis la Vivon, pardonu
al ili kiuj, lasu nin esperi, ne scias kiom ili faras 

Kar-am-bol-o.

RASISMO ALI INTERFRATIO

Apartigo ? Ne. Ni nenion volas apartigi en la homa familio, ĉar,
estas kompreneble, ni konsideras ĉi-tie la racismon kaj la ekscesan na-
ciismon, kiel oni kutime konsideras ilin, t. e. kiel barojn, starigitaj inter
homoj kaj homoj, inter nacioj kaj nacioj, inter popoloj kaj popoloj. Oni
forgesas ke la homa genio, Ia tuta homa genio, estas unu sola, granda,
universala homa raso... La homa realeco estas : esti homoj kaj ne so-
vaĝaj bestoj ; la homa digno : esti unu sola granda familio, la honta
gento, la homa raso.

(La Papo la 28an. de julio, 1938) .Pol Van der Poel.
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ESTLAND. — Daar dit land nu juist in het brandpunt van ieders belangstel-
ling staat is het misschien wel gepast er de aandacht op te vestigen dat Esperanto
hier ook een bloeiperiode kent.

Bewonderenswaardig is wel het feit dat de Estlandsche radioposten reeds meer
dan 10 jaar regelmatig Esperanto -uitzendingen ten gehoore brengen. De eerste
uitzendingen dateeren van 28 September 1927 en begonnen met slechts 5 minuten
per week, later verhoogd tot 10 minuten. Op heden kan men wekelijksche uitzen-
dingen beluisteren eiken Dinsdagavondavond om 22 uur, alsook nog rnaandelijksche uit-
zendingen gedurende 1/2 uur eiken 3den Donderdag der maand om 21.30 uur vol-
gens MET. Daarbij hebben op niet regelmatig bepaalde dagen nog vele Esperan-
to-uitzendingen plaats.

Tot op heden was het voor velen moeilijk deze uitzendingen op te vangen,
doch zoo pas is de nieuwe zendpost Tiiri in dienst getreden op 410,4 m. golflengte
met een kracht van 50 Kw. Opmerkingen te zenden aan : Riigi Ringhdaling. Tallinn,
Estland.

ITALIE. -- Wist ge reeds dat E. I. A. R. regelmatig elke maand een uit 48 blad-
zijden bestaand boek uitgeeft geheel in Esperanto met het volledig programma der
Italiaansche radioposten ?

NEDERLAND. — Te Amersfoort (gekend door de geïnterneerden gedurende
1914-18) had onlangs een groote zwemwedstrijd plaats. De verschillende Esperanto -

groepeeringen hadden de handen in elkaar geslagen en begiftigden dezen wed-
strijd met een beker. Natuurlijk had de groene ster een bevoorrechte plaats aan
het hoofdfiguur. Heel onnoozel ? Toch niet. Het geschenk werd in het programma
afgedrukt en geruimen tijd tentoongesteld in de uitstalramen van een gekenden
winkel van sportartikelen in het centrum der stad. Gedurende het sportfeest werd
het aangeboden aan de winners door den Heer Burgemeester Graaf J. C. van
Randwijck die zich in volgende eigenaardige bewoordingen uitliet over de twee
zaken Esperanto en zwemmen : De Esperantisten willen de menschheid redden
uit de talenzee waarin deze dreigt te verdrinken, terwijl gij uw leden aanzet en
opleidt tot ervaren redders voor werkelijke drenkelingen. Ziehier de reden waarom
de volgelingen van Dr. Zamenhof uw werk steunen door dit mooi geschenk. Zij
gevoelen zich uw bloedverwanten M De beker wordt gewonnen voor den duur van
1 jaar en slechts uiteindelijk verworven na drie achtereenvolgende overwinnin-
gen of na vijfmaal in totaal. Een prachtig gedacht, en propagandamiddel. Voor
wanneer navolgers ?

NIEUW-ZEELAND. — Het tot handelsdoeleinden aangewende radiostation Auck-
land (Nieuw-Zeeland) heeft een Esperantokursus ingericht voor zijn talrijke luiste-
raars. 	-

ZWITSERLAND. — Een der grootste gebeurtenissen van dit jaar op Esperanto -

gebied is zeker wel het Wereld - Esperantokongres voor blinden geweest, dat ge-
houden werd van 29 Juli lot 5 Augustus te Bern.

Aan dit kongres namen blinden uit verschillende landen deel, waaronder 13
Britten, 1 Fin, 9 Franschen, 8 Nederlanders, 2 Hongaren, 1 Italiaan, 1 Sloween, 1
Noor, 7 Zweden en 11 Zwitsers.

Het programma van het kongres bestond uit drie bijzondere zittingen die han-
delen, over :

1) Nieuwe werkmogelijkheden voor de blinden, o. a. het optreden van blinden
als Esperanto-onderwijzers, en dit voor zienden.

2) Hoe de blinden zich kunnen doen gelden op gebied van de wereldvrede.
Dit punt werd behandeld als gevolg van een ingezonden artikel uit Duitschland.

3) Besprekingen over de wijzigingen toe te brengen aan het Esperanto braille
stenografie systeem.

Zooals wij kunnen vaststellen een welgeslaagd kongres met zeer nuttige be-
sprekingen.

Trek de les : « Wat zijn er nog veel ziende -blinden in de wereld die Esperanto
niet weten te benutten.
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LA ESPERANTO-EKZAMENA KOMISIONO
Grava novaĵo por la Esp-inovado en Flandrujo.

Er nia aŭgusto numero ni publikigis artikolon pri la starigo de
Esp-Ekzameno Komitato por Flandrujo. En ĝi ni klare substrekis la utilon
kaj neceson de tia organizo kaj certe la granda plimulto de niaj legan-
toj kun entuziasmo aplaŭdis la iniciativon.

Ĉiu komprenis la signifon de tia komitato kaj ĝia laboro. Estis fakte
ke ĝis nun ni ne ankoraŭ disponis iun instancon kiu povas disdonadi
diplomojn kiu havas iun praktikan valoron. La diversaj Esp-organizaĵoj
ja havis siajn proprajn ekzamenojn sed neniu tre serioze taksis la aki-
ritajn atestojn de lingva kapableco.

Ĉiu komprenis ke Esp-diplomo, se ĝi volas havi ian praktikan va-
loron devas esti akirinta antaŭ neŭtrala juĝantaro kiu laboras konfornie
al la aliaj similaj komisionoj en la aliaj landoj.

Sendube multaj opiniis ke la afero estis tiel bela ke ĝi certe nur
tre longa tempo kaj post preskaŭ senfinaj intertraktoj naskiĝos. La riurta
malfacila cirkonstancaro certe ne instigis al tro optitnismaj esperoj.

Hodiaŭ ni havas tamen ĝojigan novaĵon :
La Esperanto-Ekzameno Komitato stariĝis.

Nian elkoran dankon al la nclacigeblaj organizintoj de tiu ĉi bela
kaj valorplena servo. La efektivigo de la E. E. K. estas unu el la olej

gravaj sukcesoj de nia movaao dum la lastaj jaroj.
Jam ĉi tiun vintron la Komisiono intencas eklabori. Mankas nu - lct

ekzaminotoj. En ĉiu loko en Flandrio kie sin prezentas sufiĉaj interesatoj
(almenaŭ dek) la E. E. K. volas funkcii. Do al la laboro !

Sen ia dubo ĉiuj seriozaj Esperantistoj volos akiri ĉu la  of icial xn
diplomon pri simpla lingva kapableco ĉu tiu de supera (instruisto) l . a-
pableco. En ĉiu grupo devos ekzisti kernon de diplomitaj Esperantistoj,
kaj post kelka tempo eĉ ne plu estos pripensebla ke iu donos kurson
kiu ne posedas ateston pri sia lingva perfekteco.

Por la sekcioj malfermas novaj perspektivoj. La malnovaj Esperan-
tistoj povas organizi inter si perfektigajn kursojn por sin prepari - c la
ekzameno. La novaj lernantoj ekde la komenco nun havas konkretan
celon antaŭ si. Por la profesiaj geinstruistoj estas certe nenecesa ll -r:gi
la estonton valoron de la posedo de tia diplomo.

Ni do forte, kaj insiste, konsilas al ĉiuj sekcioj priparoli la aferon f:n
sia unua kunveno, por ke ili povu preparigi sian membraron. En venon -

taj numeroj de Fl. E. ni sciigos pri ĉiuj pluaj detaloj.
Intertempe la interesatoj kiuj dezirus pliajn informojn povas sin tur-

ni al Fl. L. E., Vlaamsche Steenweg, 70, Bruselo.
Fino CORRY DE COCK

Sekretariino de la Esperanto -Ekzamena-Komitato en Flandrio
Scheepslosserstraat 21, GENT.
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KIAM VOĈO} BILDI AS

Voĉo kaj karakterbildo ! Interesa temo ! Pri tio ni pensis, kiam nia
s-ano S. St., el Francujo skribis al ni i.a. la jenon : •

« kaj nun vorteton pri nia telefona interkonatiĝo. Je diablo, ĉu vi ne
komprenis min ? Cu vi do tute ne scias, ke vi parolis kun mi ? Divers-
foje vi petis mian nomon, kiun mi silabis tra la telefono. Kaj mi esperas,
ke la telefono estas kulpa pri la miskompreno, sed por diri veron, mi ne
povis kredi, ke iu C. Fr. parolis aliflanke de la drato, almenaŭ ne tiu
de Lagrafa, — jen voĉo de maljunulo, raŭka, hezita, supozigis min ke
vi estis malsana. Se jes, espereble nun vi fartas pli bone ».

Leginte tion, mi tuj pensis pri interesa radio-eksperimento. D-ro von
Essen iam pritraktis antaŭ la nederlanda mikrofono la temon, ke ek-
zistas interrilatoj inter la voĉo kaj la karakterbildo.  Li proksimume diris
jene : « Tre atente kaj kun streĉita koncentrigo aŭskultu la prelegon de
iu radioparolanto, provu enkapigi la esencan enhavon de la prelego
kaj se vi dum aŭskultado estis vere animtrankvila kaj ege percep-
tema, vi postfare estos kapabla formi bildon pri karaktero de la neko-
nata persono, kiu sidas antaŭ la mikrofono. Do resume : la nura voĉo
de iu nekonata persono sufiĉas. Estas nur bezonate, ke oni ekzercu
iomete la menson, por atingi mirigan divenpovon ». Mi iom gajhumore
aŭskultis la sinsekvajn paroladojn de D-ro von Essen, ĉar — tiel mi
opiniis — se tio estas vera, radioaparato ja estos multvalora studilo.

Dum pluraj vesperaj mi sidis ĉe la aparato. — Mi aŭskultis, mi
aŭskultis — mi sidis tie kun malĉeestaj okuloj. Surprizite la edzino de-
mandis : « Kion vi faras ? » Mi nur respondis : « Mi kreas karakterbildon
laŭ la voĉo, nur laŭ la voĉo ! »

Ho jes, vi estas prava, kara doktoro
Ekzistas diversspecaj voĉoj.
Ekzemple : basa voĉo, enhavanta tute apartan ĉarmon.
Jes, ankaŭ ege malrapidritznan voĉon mi ofte aŭskultis.
j us hieraŭ mi aŭdis tre af ektan voĉon el la buŝo de iu radio-kant-

istino.
Famkonata ankaŭ estas la edifa, dolĉe-mola voĉo de niaj radio-

predikistoj.
Ne parolante pri fanfarona voĉo, bloveŝveliĝante ĝis ĝi leviĝas al

la ĉielo. Laŭ D-ro von Essen oni tuj eksentas, ke ege malsimpatia viro
sidas ĉe la mikrofono.

Sed ni lasu la ŝercojn ! Estas serioza afero ! .Jen la konsilo de d-ro
von Essen : aŭskultu ĉiun vorton tute aparte, -- - tenu ĉiun vorton iomete
en via orelo (?) — tiam vi baldaŭ konstatos, ke ĉiu vivo havas apartan
vivon. Iom post iom aperos bildo (pensu pri la ekzemplo de s-ano St.)

kaj la karaktero de la viro fariĝos klara. Naskiĝos en nia menso bil-
do pri viro, ... eble tute ne ekzistanta. (Ĉar C. Fr. ne estas maljunulo,
kontraŭe ! )

Ciu fantaziaĵo enhavas parteton da vera. Mi decidis, ĉion eksperi-
menti en la praktiko. Mi volis kontroli la diritaĵojn je persono, kiu ĝis
nun estis nekonata al mi, Mi elektis la personon de nia LK-ano P. Heil-
ker, bone konata ankaŭ en Flandrujo pro radio-elsendoj.

Mi aŭskultis, mi aŭskultis. La voĉo de s-ano Heilker enhavas ion,

17()

kio estas por mi enigmo. Dum li lekcias pri nia kara lingvo antaŭ la
mikrofono, mi admiras la basvoĉan trankvilan iradon de la vortoj. Evi-
dentiĝis, ke mi sajne sucesis, laŭ metodo de d-ro von Essen bildigi klaran
mensan portreton de s-ro Heilker. Jes. antaŭ niaj spiritaj okuloj estiĝis
rnalprecizaj koriluroj ; --- kaj fine el mulklara io formiĝis ia konkretaĵo.
Ho, miraklo — kiam voĉo bildiĝas ! Antaŭ mi staris maljuna instruisto
(same kiel ĉe s-ano St.) kaj li havis preskaŭ patriarkan aspekton. Eĉ
okulvitrojn mi vidis sur lia nazo. Strange estis, ke la bildo poste ne ŝan-
iĝis. Ho, d-ro von Essen, mi jam faris al vi mian komplimenton pro miri-
ge bela metodo, sed tro frutempe  ! Ĉar iun tagon mi decidis, surprizi
nian radio-instruiston P. Heilker per proprapersona vizito. Mi aŭdis, ke
s-ro Heilker prelegos en Amsterdamo kaj mi vojaĝis tien. jen la granda
surprizo :

Kia viro ! Similis tute ne al maljuna patriarko ! Male, estis juna,
energiplena viro, sen okulvitroj, tipo de bela germano !

Parte mi ĝojis, parte mi malĝojis.
Mi ĝojis pri tio, ke tia viro certe zorgos, ke nia lingvo ne antikvi-

ĝos.
Mi malĝojis pro fiasko de la metodo de d-ro von Essen. (Ankaŭ la

ekzemplo St. pruvis tion ! )
Senkulpige al la adreso de d-ro von Essen ni aldonu, ke eble nia

propra personeto kulpas pri tio, ĉar ni entreprenis jam tiom da stulta-
ĵoj, ke eble la metodo efikas nur ĉe normalaj homoj...

Originale verkita por Flandra Esperantisto.
Carl Franzmann.

La konata verkisto kaj redaktoro -direktoro
de la granda monata Esp-gazeto « La
Granda Familio «, (Lagrafa).

GRAVAJ HOMOJ PRI LA MILITO

La milito ne estas naturkatastrofo, sed faro, al kiu la homoj decidas
kaj . kiu do estas evitebla, se ekzistas la deziro al tio.

Fridtjof Naassen (1861-1930).
Ĉiam estas « la aliulo » kiu deziras la militon. Ĉiam oni riproĉas

« la aliulon » ke li volas anstataŭgi la juron per perforto.
Bertha von Suttner (1843 - 1914).

Mia amiko, se vi loĝus je ĉi tiu flanko, mi estus murdisto, se mi
mortigus vin ; — sed ĉar vi loĝas je la alia flanko, nun mi estas heroo,
se mi vin mortigas. Amuza justeco, kiu estas limigata de rivero !

Bl. Pascal (1623 - 1662).

HEROLDO, la konata semajna Esp-gazeto publikigis tre gravan artikolon de
s-ano Hamaker, el kiu ni elĉerpis ĉi tiujn interesajn pripensojn :

Kvazaŭ Granda Irantaro, kies partojn formas la popoloj, la homaro marŝas
supren, laŭ kruta, peniga vojo, plena de profundajoj, al finfosto, kie ĝi sin ordigos

unuece 	
Vere, ni esperantisto] ne maltrankviliĝu pro la ĉi-momenta malrapida progreso

de nia kara lingvo, malhelpita de transiraj politikaj cirkonstancoj...
La mondo baldaŭ sopiros nian helan unuigan ilon. Ni simple bontenu kaj

poluru ĝin, por ke tri estu preta kiam ĝi estos urjc bezonata !
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KULIO, — M. H. Székely -Lulofs. — Tradukis el la nederlanda lingvo P. J. Mak -
kinje. — Eldonis : Libro -servoj de la Federacio de Laboristaj Fsperantistoj en le re-
giono de la nederlands lingvo. Postbus 4050 Amsterdam-Oost kaj de Sennacieca
Asocio Tutmonda, 67. Avenue Gambetta, Paris. 20e. — Prezo: broŝ. f. 1.50: tol-
bind. f. 1.90.

La libro rakontas la mizeran historion de Ruki, juna javano, kiu ne feliĉas en
la vilaĝa kadro kaj ne scias kompreni la bonecon de sia = mondo •, de sia kam-
pongo, de siaj kampaj okupoj, de la avina flegado. Fremdulo, batavia homĉasisto,
senpene delogos lin, promesante oron, rnonludon, kaj knabinojn. Kaj Ruki estas kon-
dukata per fajroĉaro kaj ŝipo al fora tektonkulturejo kie li iĝas kontraktulo, kulio:
Horojn kaj horojn li laboros rnehanike, ]i manĝos, dormos, ankaŭ amos kaj precipe,
ludante, perdos ĉiun monon. Kompreneble en la komenco, li provis ribelon sed
baldaŭ li estas dresita: kaj ni ĉeestas la evoluon de lia paria ekzistado.

Multaj epizodoj estas trafe konturitaj : batalo senkorr.pata inter du virinoj ;
ĉino murdita de kolera kuliaro; la amputo de Kromoredjo kaj lia infana timo pro
la blanka kuracisto kiu r mortigas kaj revivigas »; la fuĝo de Ruki en la praar-
baron, ĉar lia koro ekvagis; lia maljuniĝo dum kiu, sperta nun, li akiras virinon
kaj ŝparas; lia lasta monludo en kiu li perdas la ducent guldenojn kaj ĉion krom
sia kalsono...

Kiam oni legis la Iibron oni gardas ĉefan impreson : Kompato; kompato pro
la terura fatalismo kiu kurban tiujn kuliojn, kiuj ja rezigne ĉion solvas per: « Na-
sip ! La foto de la unu, la foto de Ia alia! n : kompato ankaŭ pro la detrua ludpa-
sio kiu regas ilin. Kadavro en la ludejo ne altiras ilian atenton; post momento da
miro, la gajno de la skolopendro, de la ravo k. s. resumas iliajn vivojn !

Tial la atmosfero estas iom peza, deprima: mizero, fatalismo, pasio senbrida
certe ne povas instrui optimistan. filozofion. Kelkloke skizoj pri ravaj naturbelof
alportas iom da lumo, da freŝa aero. Kaj se riproĉo estas nepre postulata
al la Servo de F. L. E., estus precize pri tiu sentimento postalasata en ĉiuj
libraj ĝis nun eldonitaj ; la vivo estas tamen ankaŭ nobla, vigla, esperplena
Cu la Servo ne prezentos estonte libron helkoloran?

La tradukinto fine sukcese plenumis sian taskon  : la prozo estas mirinde flua,
precipe dank' al aprobindaj simpligoj de la vortoj kiel ekz : unui, alii, akvi sian
buŝon, denti ion. Grarnatike la teksto estas, miaopinie, senriproĉa. Preseraroj mal-
oftas (mi notis nur kvin kaj ili ne ĝenas). Krome la elfaro de la libro indas nur
laŭdojn. T. V. G.

Notoj: Kcmipongo : ĉirka►kadrita vilu_;o. •— Tektono : arbo kiu Jiveras tre mal-
molan lignon.

EL LITOVA POEZIO. — Poemkolekto el la Jitova literaturo. tradukis ka ] kolek-
tis P. Lapiene. Eldonis: « Sakdas », formeto : 12.5 x 19 cm., 198 paĝoj kun enkonduko
de Anatas Vaiĉuilaitis. Prezo: 4 lt. K.

Ampleksa antologio el la Jitova poezio kiu, pro la lingvaj malfacilaĵoj restis
ĝis nun preskaŭ nekonata, kaj kiu nun pere de Esperanto estas ĝuebla de ĉiu
poemama samideano. La kunlaboro de S-ano Dombrowski garantias la literaturan
valoron de la libro.

TAGIdAS. — De Henry 'Ihomas Husnblin. -- 7 p. 10.5 x 16 cm. Senpage rice-
vebla de : Science of Thought Review, Chichester, Anglujo.

IEL-IARLIBRO. — La riilita situacio )naŭzis tiom da adresŝanĝoj, ke suplemento
al la Jarlibro tute ne povas esti aktuala. Oni ne eldonos ĝin en la nuna jura, sed
klopodos eldoni la jarlibron I910 kiel eble plej frue — kredeble en Marto.

SVENSKA ESPERANTO TIDNINGEN, la organo de la sveda Espe-
ranto-asocio sciigas pri grava iniciativo kaj donas al ni sekvindan kon-
silon :

En 1940 la mondkongreso okazus en Marseille.. Tio nun ne estos
ebla. Ni ĉiam volas vidi iun celon antaŭ ni. Proksiman celon. Pro tio  ni
jam sendis invitleteron al ĉiuj skandinavaj kaj baliaj landoj partopreni
« Balt-Skandinavan konferencon ', kiu okazu sub la devizo : « Nordo en
kunlaboro ». Tiu konferenco okazos en la somero ] 940 en Oslo aŭ
Stockholm. Jam nun ni diru, ke la konferenco celas diskuti ne nur espe-
rantajn aferojn sed ankaŭ aktualajn komunajn temojn por la neŭtralaj
landoj, speciale por la nordaj landoj. Estas memkompreneble, ke ankaŭ
Nederlando kaj Belgujo estos invititaj al la konferenco. Sed pro la longa
distanco kaj pro la danĝeraj vojaĝoj ni ne povas antaŭvidi multnom-
bron partoprenon el tiuj landoj. — Sed eble Belgujo kaj Nederland°
aranĝu propran konferencon !

LA SUDA STELO, la organo de la Jugo-Slava Esp-ligo estas unu t l
la plej bone redaktitatj, kaj certe la plej interesa Esp-gazeto el ĉiuj kiujn
ni konas. Ĉi tiun monaton ni i. a. legis la jenon :

La Esperanta saluto estas « Saluton ! » Dum la kongreso en Karlo-
viĉ oni povis konstati, ke kelkaj sariideanoj entute ne respondis al la
salutoj promenante surstrate kaj ŝajnis, ke ilin tre mirigis, ke entute ek-
zistas tia kutimo. Tial devas scii tiuj, kiuj ankoraŭ ne scias, ke en Espe-
rantujo ekzistas tia kutimo, ke la esperantistoj ĉe renkontiĝo sur !a
strato aŭ ie ajn salutas sin afable, eĉ se ili ne konas unu la alian. Plej
uzata saluto estas « Saluton », sed oni povas uzi ankaŭ la aliajn. Do,
ne forgesu saluti ĉiun homon, kiu portas verdan steleton, ĉar li estas
esperantisto kiel vi kaj krome, estas tia kutimo en Esperantujo !

HEROLDO, la konata semajna Esp-gazeto publikigis tre gravan ar-
tikolon de s-ano Hamaker, el kiu ni elĉerpis ĉi tiujn interesajn pripen-
sojn :

Kvazaŭ Granda Irantaro, kies partojn formas la popoloj, la homaro
marŝas supren, laŭ kruta, peniga vojo, plena de profundaĵoj, al fin-
fosto, kie ĝi sin ordigos unuece 

Vere, ni esperantistoj ne maltrankviliĝu pro la ĉi-momenta malra-
pida progreso de nia kara lingvo, malhelpita de transiraj politikaj cir-
konstancoj...

La troa naciismo, kiu, kompreneble, kontraŭstaras internacian ling-
von, estas necesa por refari unuaĵojn el la dispecigitaj nacioj, disfalin-
taj pro la tro malegalaj vivcirkonstancoj de la nacianoj ; sed ĝi ne
povas esti ĉiamdaŭra, ĝi malaperos post plenumado de sia tasko. Tion
garantias la historio de la homaro evoluo !

La interne reunuiĝintaj popoloj rearanĝos sin en irantaron, kaj la
Granda Irantaro reprenos sian marŝadon al la finfosto de Unueco !

La mondo baldaŭ sopiros nian belan unuigan ilon. Ni simple bon-
tenu kaj poluru ĝin, por ke ĝi estu preta kiam ĝi estos urĝe bezonata  !
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ANTVERPENO. - Flandrema Grupo Esperantista. - Pro la nuna situacio la
estraru decidis la jenon :

1) La ordinaraj merkredaj kunvencj ne plu okazos.
2) La :ne nbroj kunvera3 en intima rondo ĉiudirnanĉe en = De Nieuwe Carnot

de la l0a ĝis la 12a matene.
La estraro over los la rnembraron pri ĉiuj novaj aranĝoj.
E. K. I. - La Esperanto-komitato intergrupa de la antverpena regiono aranĝos

monatkunvenojn dum la tuta daŭro do la nuna malfacila tempo. Tiel la antverpe-
naj Esperantistoj ne perdos la kontakton.

Nova gurso. - Nova Esperanto-kurso kornencii;os baldaŭ en la <, H. Van der
Reek Universitato 	 La interesatoj rilatu rekte kun la instruisto: S-ro Th. Van Gin-
dertaelen, Stefaniestraat 44, Antverpeno.

BRUSSEL - I\. f:.. L. - Malgraŭ la mailavoraj cirkonstancoj ni datirigas
niajn semajnajn kynvenon. . Niaj plej aktivaj membroj soldatiĝis, sed tio ne signi-
fas ke ili forgesas sian sekcion. Ĉiufoje kiam eble ili ĉeestas la kunvenoin kaj
ni jam alkutimiyas la militistaj uniformoj de niaj pacaj batalantoj. Nepardoneblaj
estas la membroj kiuj disponas pri sufiĉa tempo kaj ne vizitis niajn kunvenojn !

RONSE. - La Paca Stelo. - Alo, Ronse ! diversflanke oni petis novaĵon al Fl.
E. pri la rezulto de la loterio. Kial la silento ?

TURNHOUT. - La Turnhouta Espero. -- Pro kaŭzoj de ĉiu konataj, la aktiveco
de la grupo iom paraliziĝis. Multaj tnembruj soldatigis. Tamen, dekduo da membroj
regule kunvenas kaj priparolas la nunajn malfacilaĵojn, laŭtlegas, aŭ studas la
lingvon. La nova kurso kaj jarkunveno estas prokrastitaj, Bona interkonsento regas
kaj esperplene ni atendas pli bonan tempon. Post pluvo venos sunbrilo.  

Por ĉiu bona solvo ni notas unu poenton. 25 poentoj rajtigas al premio. Por
ĉiu solvo uzu apartan folion gluu sur ilin la konceman konkurskuponon kaj indi-
ku klare legeble vian nomon kaj adreson. La difinoj kun (R) estus radikvortoj.

La solvoj estu sendataj antaŭ la 5a de decembro rekte al s-ano Ferd. VOLDERS,
Twee Nethenstraat 46. Antwerpen.

PROBLEMO 87. - SILABENIGMO.
Formu per la ĉi-subaj silaboj, trisilabajn vortojn de la sekvonta difino :

1. Veg. kun manĝebla radiko. - 2. Flava malsano. - 3. Florparto. - 4. Lupspeco.
- 5. Okulkavo. - 6. Simio. - 7. Meblostilo. - 8 Kunaĵ o de ĉio. - 9. Fumaĵ o. -
10. Ciam verda arbeto. - 11. Necivilizita. - 12. Multvalora ornamaĵo. - 13. En-
ĉambra litniĉo. - 14. La Dipatrino. - 15. Fantazia rakonto. - 16. Koleretigi. - 17.
Ilo kun pintaj ekstremoj. - 18. Malhelblua kolorigo. - 19. Fortika.  - 20. Jugoslava
monunuo. - 21. Vundo de histo kiu ne cikatriĝas. - 22. Granda muzikinstrumento.
- 23. Amaso da densa akva vaporo. - 24. Juĝa esploro.

al, be, be, bi, bu, ce, ci, ci, da, di,
di, do, do, ek, em, en, fa, ga, ge, go,
ĝa, ik, il, in, in, jo, ju, ka, ka, ke
, ko, ko, 	 ko, li, 	 lo, 	 lo, lo, 	 lo, ma,
Ina, na, na, na, ne, no, no, or, or, pi
, ro, ro, ro,_ ro, ro, ro, ro, so, so,
so, 	 te, 	 ti, 	 ti, 	 to, 	 to, 	 to, 	 to, 	 tu, 	 cl

, uI, um, va, ve, ve, vo.
La unuaj Literoj de la trovitaj vortoj form -0 tre konatan proverbon.

PROBLEMO 88. - MURFASADENIGMO.
1. - Vokalo.

2. - Unuo de elektra rezistanco. (R)
3. - Frukto. (R)
4. - Neklarvida.(R)
5. - Nombro nur dividebla per si mem.
6. - Meblostilo.
7. - Certigi ke oni faros aŭ donos.
8. - Dispecigo per malvasta teno.
9. - Loko por korpaj ekzercoj. (R)

10. - Rodetis.
11. - Sekreta doktrino.
12. - Digneco, indeco.
13. - Skuetiĝi.
14. - Mezurilo. (R)
15. - Kaptilo. (R)
16 - Trinkaĵo. ,R)
17. - Konsonanto.

SOLVO DE PROBLEMO 80.
Krestomatio, restoracio, estaminet, statikar, tomismo, orikmb, rnanao, acer,

tit, io, o.
SOLVO DE PROBLEMO 81.

Horizontale. - Vinbero, mar, art, teler, andoj, lev, jardo, lup, ur, dua,
da, noktuo, rektor, rel, ski, unison, ŝtopa
d, mi, ora, vi, ole, kreta, vaz, ornam, inter,
pal, oro, Svistjo.

Vertikale. - Lunlumo, tero, nilo, rnev,
kri, erp, val, atest, nas, irej, ulo, kalv,

rado, norm, bu, ru, re, as, ador, ŝati, ra
no, est, anoj, ord, ekkon, tro, tol, tip, veo,
judo, ever, paradiz.

Bone solvis ambaŭ problemojn. - Ges. Top - Pollet - Keveryn - D'Hondt -
Senave - Roose - Vincke - Couwenberg Van Mullem - Pittoors - Van der
Mast - Van Tuyckom --. Verheyden - Iserentant.
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H. V.. Antverpeno. - Dankon por via altnivela kunlaboro. Via tradukita poemo
aperos en la decembra numero.

E. V., Berchem. - Jes, la granda Esp - filmo, s Idiot's Delight • nuntempe mon-
triĝas en Belgujo. En Antverpeno ĝi jam estis videbla en = Anvers Palace r.

L. T. E.. Turnhout. - La redakcio dankas la tutan grupon por la valora helpo
al nia revuo.

G. B.. Turnhout. - Via artikolo aperos en la venonta numero en la nova ru-
briko : . Libera Tribuno ».   

Ho, vi kompatindaj, trompitaj, misuzitaj popoloj. Estas via propra
ĝuemo, kiu kun la kapitalismo, kaŭzas la militon kaj por kiu vi oferas
vian vivon.

Ni anstataŭu la krudan armilperforton per la la pacama interkon-
sento ; anstataŭ la malamo ni regigu amon kaj justecon, anstataŭ
tarismo ekregu la fakta kristianismo.

Prof. D -ro Johannes Ude.

Nun, kiam en diversaj lokoj de la mondo la batalado inter la ger-te
fariĝis tiel kruela, ni, esperantistoj, devas labori pli energie ol iam.

L. L. Zamenhof.
en la ĝeneva kongreso 1919.  

174 -           



NUR ŜERCO.

FLANDRA ESPERANTO - INSTITUTO

KUPONO KUPONO KUPONO

POR LA 86a POR LA 87a POR LA 88e

KONKURSO KONKURSO KONKURSO

FLANDRA ESPERANTO - INSTITUTO

(Vereeniging zonder Winstoogmerken. — Staatsblad 20-12-1930. Akt. 1227)
Magdalenastraat 29, KORTRIJK. POSTCHECK : 3268.51. TELEFOON : 1654.

Wij stellen de hieronder vermelde boeken.. aan zeer vermin-
derde prijzen ter beschikking van onze lezers ; de gewone handels-
prijs is tusschen haakjes aangegeven.

Al deze boeken zijn mooi INGEBONDEN. Onze voorraad is
beperkt en alleen de eerst in gekomen bestellingen zullen kunnen
uitgevoerd worden.

Lingvo. Stilo Formo. 142 blz. Over de woordvorming in Es-
peranto en 	 over taalproblemen 	. 	.	 . 	 . 16.— (21.—)

Plena Gramatiko de Esperanto. 500 blz. dichte druk. Stan-
daardwerk van K. Kalocsay - G. Waringhien 75.— (105.—)

	Turstrato 4. 	 175 blz. Roman uit het leven eener arbeiders-
	familie 	 . 	. 24.— (35,—)

Maria kaj la Grupo. 	 172 blz. Roman uit het esperantisten-
leven 	(met	 arbeidersstrekking) 	 . 	. 	. 	. 	 . 24.— (33.—)

Cezaro. 535 blz. Groote historische roman. Vertaald uit het
Kroatisch 50.— (72,—)

Romano 	de San	 Michele. 	 510 blz. 	 Een 	 der belangrijkste
groote moderne romans 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 50.— (72.—)

Tri homoj en boato. 256 blz. De beste blijmoedige roman
de 	 Engelsche 	 letterkunde 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 29.— (42.—)

Mia Vojaĝo en Sovetio, 140 blz., van Slonirnski 	. 	 . 	 . 18.— (26.—)
El la Verda Biblio. 105 blz. Bijbelvormig satirisch verhaal over

onze 	 beweging 	 (geïllustreerd) 11.— (18.—)
Ora Libro de la Esperanto-Movado. 	220	 blz. 	 geïllustreerd.

Uitgegeven ter 	 gelegenheid 	 van 	 het 50-jarig 	 bestaan
van Esperanto 24.— (35.—)

La Du Amatinoj. van De Musset, 110 blz. ingenaaid 5.-- (7.50)
Elektitaj Noveloj, van L. 	 Baekelmans. 	 82 blz., ingen. 5.— (7.50)

De 	 twee samen genomen, 	 portvrij 9.-
Zamenhof. Portret, lino, formaat 30 x 35 4.50 (7.50)
Zamenhof. Formaat postkaart, 10 voor 5.— (10.—)

:k

In de opgegeven prijzen zijn de zendkosten begrepen. Geene verdere
korting kan hierop toegestaan worden aan de afdeelingen van Fl. L. E.

x * *
Alle Esp-boeken en studiemateriaal zijn te verkrijgen aan de gewone

handelsprijzen.

Kun ĝoja rebril' sur la grasa vizaĝo.
Pro 1' sul(' de la dia vinber',

La pastro reiris al sia vilaĝo,
Sub brako kun dika brevier'.

Kun kapo inalpeza, serena animo,
Post kora kolega vizit',

Veninte ĉe de la paroho la limo,
Li haltis kun tuta hezit' :

Rompiĝis pontet', ve ! de la river eto..  .

Alvokis ii : « Sankta Anton' !
Mi saltos, subtenu min, jen mia poto ! »

Li saltis samkiel la... ŝton',
Sed kvazaŭ dronanto sukcesis ekkapti

Angore kreskaon ĉe 1' bord'.
Neniam kutimis li tiel ekbapti :

Sendube ĝi estis rekord' !
« Ho sankta Antono », li kriis kolere,

« Ĝu tia nur via subten' ? !

Sen via helpaĉo mi mem sendanĝere
Llcsaltu^ laŭ tuta konven' ! r

Ho ve, la kreskaĵ' elŝiriĝjs subite
Jen pastro en malseka lok'...

Post iom li ekelakviĝis nesprite
Kun grava gracio de fok'.

Skuinte sin, li al ĉielo mienis,
Plendante : « ho sankta Anton',

Verdire vi ne la ŝercadon komprenis ! »
Per dolĉe acida ton .

Tyneverum.
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FLANDRA ESP-ISTITUTO VENDAS LA PLEJ
BELAJN INSIGNOJN  
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DRUKKERIJ H. & H. BRAEKEVELT
ALLE DRUKWERKEN VOOR HANDEL, VEREENIGING
8 FAMILIE (ROUW) • IMMER KEURIG DRUKWERK
AUTOMAAT - INRICHTING VOOR GROOTE OPLAGEN

STATIEDREEF, 177 (TEL. 1080) ROESELARE

BESCHIKBAAR

VOOR ADVERTENTIE

OSTENDO

HOTELO METROPOLE
Kerkstraat, 32

75 komfortaj ĉambroj kun fluanta
akvo, varma kaj malvarma. Centra

hejtado. Lifto. Aiitomobilejo. Kuire-
jo kaj kelo bonreputaciaj.

MODERAJ PREZOJ

HERBERG

't VLAAMSCH HUIS
Groote Markt. 16

BRUSSEL.

Smakelijke dranken

Vlaamsche gezelligheid

Lokaal van N. E. L. E.

Afdeeling Brussel van den Vlaam-
schen Esperantisten Bond.

Presejo
"HOOGER OP"

Vrijheid 101.

ArendonkS-ano Snykers havas la plej horajn
rekomendojn kaj persone direktadas. Zorgeme elfinita presado.

Favorprezoj por Esperantistoj.

Café Nieuwe Carnot
FRANS NEEFS-D'HELDT

Carnotstraat, 70 — Antwerpen

Plej bonaj trinkaĵoj.

Salonoj por societoj — Malvarmaj

manĝajoj — Bonega servado.

Ejo de Flandrema Grupo Esperantista
(Sekcio Antwerpen de Fl. L. E.)

HELPU VIAN ORGANON

kaj faru vian devon

per la

VARBADO DE NOVAJ ABONANTOJ.

Presejo "HOOGER Op" Lavrijsen, Arendonk. Tel. 52
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